
Reorganização do material didático da disciplina “Indústria 4.0: smart grids”, 

do curso de eletrotécnica na modalidade a distância 

 

 

 Anselmo Cossetim Junior1 

Professor Orientador: Caroline Lengert2 

 

 

RESUMO: Este artigo apresenta a reorganização do material didático da disciplina 

“Indústria 4.0: smart grids”, do curso técnico em eletrotécnica, ofertada na modalidade 

a distância pelo Senai Santa Catarina. Os objetivos traçados foram analisar o material 

já existente dessa disciplina, melhorar o material, tornando-o mais interativo e 

disponibilizar o conteúdo em um ambiente virtual de aprendizagem. No referencial 

teórico abordou-se sobre a produção de material didático para EaD, as características 

desse material e os elementos necessários para torná-lo mais interativo. A 

metodologia utilizada seguiu a abordagem qualitativa, do tipo descritiva  e que se 

constitui como uma pesquisa-ação. Os resultados permitiram alcançar um material 

mais simples de ser compreendido, ou seja, o aluno ganhou mais autonomia para 

estudar em qualquer lugar e no horário que for mais conveniente . Além disso, sempre 

que preciso, os alunos podem recorrer ao professor por meio de mensagens 

eletrônicas. Pode-se concluir que a reorganização do material, tornando o mesmo 

mais interativo, com adição de hiperlinks, imagens e mídias digitais, gerou maior 

interesse por parte dos alunos no mesmo conteúdo, anteriormente textual e sem 

interação. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Cada vez mais o ensino na modalidade a distância vem ganhando espaço na 

educação brasileira. Segundo aponta o último Censo da Educação Superior, realizado 

em 2018 pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), o aumento foi de 27% 

em relação ao ano anterior, sendo que, nos cursos convencionais, só para comparar, 

o acréscimo foi de 0,5% (BRASIL, 2015). Ainda segundo o INEP, hoje são mais de 

1,8 milhões de alunos matriculados somente em cursos de graduação a distância, o 

que representa um quinto do total de estudantes dessa categoria. 

Fatores como a flexibilidade de horários e os preços mais baixos, são 

apontados por Cláudio de Moura Castro (apud VIEIRA, 2018), como os principais 

motivadores para a busca do Ensino a Distância (EaD) no Brasil. 

Sabendo disso, surge a necessidade da produção de materiais didáticos 

específicos para esta modalidade de ensino, como livros digitais, videoaulas e outros 

objetos educacionais que permitam o aprendizado adequado do estudante que opta 

pelo ensino a distância. 

A atuação desde 2018 no cargo de Especialista de Ensino, na instituição 

Fiesc/Senai na cidade de São Miguel do Oeste, ministrando aulas na modalidade 

presencial e também na modalidade a distância, possibilitou observar que, nesta 

última, a apropriação dos conteúdos pelos alunos é diferente quando comparado com 

os mesmos conteúdos trabalhados no ambiente presencial. 

A partir dessas observações surgiu o interesse em melhorar o material didático 

disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem da disciplina “Indústria 4.0: smart 

grids”, do curso técnico em eletrotécnica, com vistas a ampliar a interação dos alunos 

entre si, com o professor e com o conteúdo. Desse modo, neste presente trabalho, 

buscou-se investigar a seguinte questão: Como podemos melhorar o material didático 

da disciplina Indústria 4.0: smart grids no ambiente EaD e torná-lo mais interativo? 

Os principais objetivos da pesquisa foram: analisar o material já existente desta 

disciplina para buscar novas estratégias metodológicas a serem aplicadas no 

conteúdo da disciplina Indústria 4.0: smart grids; melhorar a qualidade do material, 



 

 

tornando-o mais interativo; e produzir e disponibilizar o material da disciplina em um 

ambiente virtual de aprendizagem. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Um dos grandes desafios da educação a distância certamente está na 

elaboração de materiais didáticos de qualidade, onde os mesmos precisam ser 

eficazes para o aprendizado do aluno. Dessa forma, os materiais que são utilizados 

nas aulas presenciais não são suficientes, já que no ambiente EaD os estudantes não 

contam com a presença de professores em grande parte do tempo. Sendo assim, é 

necessário fazer a transposição didática dos conhecimentos científicos através do 

material didático, a fim de garantir uma boa aprendizagem. 

Segundo Mello (2009), a transposição didática é a conversão desses 

conhecimentos científicos historicamente construídos em objetos “ensináveis”, isto é, 

em condições de serem entendidos, aprendidos e ressignificados pelos alunos. 

Quando o professor não está presente como mediador, como é o caso do 

ensino a distância, a aprendizagem precisa ser potencializada por meio do material 

didático. Desse modo, Lima e Santos (2017), mencionam a importância da qualidade 

didática dos materiais; o uso de diferentes mídias; o suporte ao texto através de 

ilustrações, gráficos, ícones, etc.; o desenvolvimento de uma linguagem que 

estabeleça um diálogo com os educandos; a organização do trabalho em pequenos 

blocos de conhecimento sempre retomados; e conteúdo em constante processo de 

testagem, como pontos cruciais na criação de materiais para o ambiente EaD. 

Corrêa (2007) define que durante o processo de produção de materiais 

didáticos para o ambiente EaD, o centro das preocupações deve ser a adoção de uma 

abordagem pedagógica que privilegie a capacidade de reflexão do aluno. 

Para Gutierrez e Prieto (1994) o processo de mediação pedagógica de um 

material EaD deve passar por três tipos de tratamento: 

1) com base no tema; 

2) com base na aprendizagem; 

3) com base na forma. 



 

 

O primeiro levaria em consideração a necessidade que o estudante tem de ter 

uma visão global do conteúdo a ser trabalhado, seja através de objetivos específicos 

para cada conteúdo, seja através de um esquema introdutório de cada unidade. 

O segundo aspecto diz respeito ao tipo específico de aprendizagem que cada 

curso sugere, de forma a trabalhar o material voltado para o objetivo específico de 

cada conteúdo. 

O último tratamento, com base na forma, diz respeito ao leiaute do material, 

que deve ser voltado para o estímulo à autoaprendizagem. 

Outrossim, a preocupação com a qualidade dos materiais didáticos da 

educação a distância tem sido uma questão central nos organismos de controle e 

avaliação no mundo todo. No Brasil, essa preocupação se expressa na publicação, 

pelo Ministério da Educação (MEC), dos Referenciais de Qualidade para a Educação 

Superior a Distância em julho de 2003 (BRASIL, 2003). 

Entre os inúmeros critérios considerados objetos de discussão nos referenciais, 

se destaca o item referente aos recursos educacionais: 

 

A experiência em cursos presenciais não é suficiente para assegurar a 
qualidade de materiais educacionais que serão veiculados por diferentes 
meios de comunicação e informação. Cada recurso utilizado – material 
impresso, vídeos, programas televisivos, radiofônicos, videoconferências, 
páginas da web e outros – tem sua própria lógica de concepção, de produção, 
de linguagem, de uso do tempo. Seu uso combinado deve ser harmônico e 
traduzir a concepção de educação da instituição de ensino, possibilitando o 
alcance dos objetivos propostos (BRASIL, 2003, p. 11). 

 

Segundo  Moore e Kearsley (apud BERBAT, 2007, p.50), a evolução do 

material didático para EaD está caracterizado da seguinte maneira: 

- Primeira Geração: Ensino por Correspondência, inclusive nas Forças 

Armadas, com suas origens no século XIX; 

- Segunda Geração: Teleeducação / Telecurso, que relaciona a utilização de 

rádio e televisão com fins educativos; 

- Terceira Geração: Sistemas Integrados, Televisão, Rádio e Material Impresso. 

Uma abordagem sistêmica, com duas experiências importantes: O Projeto AIM da 

Universidade de Wisconsin e Universidade Aberta da Grã-Bretanha; 

- Quarta Geração: Teleconferência. Inicia-se com uma Audioconferência, 

chegando aos satélites e à videoconferência interativa; 

- Quinta Geração: Aulas virtuais selecionadas no computador e na internet. 



 

 

Lima e Santos (2017) citam que a qualidade de um curso a distância depende 

da qualidade do material didático, que, por sua vez, depende de uma formação 

adequada de quem o produz, mediante a aquisição de algumas competências 

fundamentais. Sendo assim, uma boa transposição didática dos conhecimentos, 

capaz de garantir a aprendizagem, dependem desses dois aspectos atuando em 

conjunto. 

 

2.1 Características do Material Didático para a Educação a Distância 

 

Garcia Aretio (1994) chama atenção para o fato de que é preciso elaborar o 

material pensando na estrutura do curso, a partir dos conceitos de unidade, módulo e 

curso. 

Ao passo que a elaboração do conteúdo deve estabelecer um diálogo, bem 

como, estimular a criatividade e curiosidade do estudante, deixando-o motivado a 

superar os obstáculos do processo de ensino-aprendizagem. “O pôr em experiência 

abre caminho para a necessidade de exemplificação. Os exemplos, bem utilizados, 

servem perfeitamente para nos aproximar do conceito e para iluminar o significado e 

o sentido do tema” (GUTIERREZ; PRIETO 1994, p. 4). 

Ainda segundo Garcia Aretio (1994), um ponto de fundamental importância é a 

linguagem dos materiais, que deve ser acessível e clara, além de manter um estilo 

informal, de modo a tentar estabelecer um diálogo com o estudante. 

Gutierrez e Prieto (1994) defendem a ideia de que a linguagem do texto para o 

EaD seja apresentada da seguinte forma: 

a) estilo coloquial; 

b) relação dialógica; 

c) personalização; 

d) presença do narrador; 

e) clareza e simplicidade. 

Bittencourt e Orofino (2006) citam a importância do material para EaD conter 

situações que conduzam à reflexão, ao debate e à indagações críticas. 

Outrossim, é importante que os alunos tenham conhecimento prévio sobre o 

que deverão alcançar ao concluir os estudos sobre determinado material didático. 



 

 

Garcia Aretio (1994) expõe algumas ideias referentes aos objetivos dispostos 

no material didático: 

a) definir os objetivos do programa, do curso e de cada capítulo ou seção; 

b) formular os objetivos de forma simples e mais geral ao princípio e de forma 

mais específica ao final; 

c) apresentar as atividades dos alunos concatenadas aos objetivos específicos; 

d) apresentar objetivos em diferentes níveis taxonômicos; 

e) concretizar os objetivos à base de exemplos, ilustrações, situações de vida 

prática, etc; 

f) utilizar diferentes formatos de objetivos e diferentes dispositivos para alcance 

deles, afastando, assim, a monotonia. 

A divisão dos objetivos educacionais em três aspectos, conforme a taxonomia3 

de Bloom, é apresentada por Rodrigues (1994): 

I) cognitiva: objetivos que enfatizam relembrar ou reproduzir algo que foi 

aprendido, ou que envolvem a resolução de alguma atividade intelectual para a qual 

o indivíduo tem que determinar o problema essencial, então reorganizar o material ou 

combinar ideias, métodos ou procedimentos previamente aprendidos; 

II) afetiva: objetivos que enfatizam o sentimento, emoção ou grau de aceitação 

ou rejeição. Tais objetivos são expressos como interesses, atitudes ou valores; 

III) psicomotora: objetivos que enfatizam alguma habilidade muscular ou 

motora. 

Sendo que, o domínio cognitivo é o mais usado entre os três aspectos e, de 

acordo com a taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, os níveis do domínio 

cognitivo são: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. 

A apresentação geral do material, no que diz respeito ao leiaute, é certamente 

um dos fatores determinantes para a motivação do aluno. Sobre este assunto, Gagné 

(1977, apud GARCIA ARETIO, 1994) sugere medidas relacionadas a dois fatores: um 

de natureza estrutural e outro funcional. O primeiro está relacionado ao formato 

chamativo e atrativo, material de fácil manuseio, cuidado com a composição (cores, 

 

3 Ciência ou técnica de classificação; do grego taxis, que é ordenação, e nomos, que é sistema, 

norma. 

 



 

 

tipografia, ilustrações, etc.). Já o segundo traz medidas relacionadas a fatores 

funcionais, que dizem respeito à apresentação de objetivos que motivem o aluno; ao 

atendimento das necessidades e interesses do aluno; à flexibilidade de tempo e 

horário; a divisão do conteúdo em partes convenientes; ao fator de informar o aluno 

sobre seus progressos e alcance dos objetivos; à utilização de exemplos relativos à 

vivência dos alunos; ao uso de controvérsias e provocações suaves; a chamadas 

diretas ao aluno; a exclamações motivadoras, encorajadoras; a elogios; a atividades 

divertidas; a tarefas classificadas por ordem de dificuldade; entre outras. 

 

Por último, é importante salientar as diferenças entre as áreas para a 

elaboração de material didático para EaD, sendo que, no ensino profissional e 

tecnológico, os elementos a serem considerados na produção devem se nortear pelos 

seguintes pontos (BRASIL, 2013): 

a) identificação de demandas associadas aos arranjos produtivos locais; 

b) características identificadas no levantamento do perfil do público-alvo; 

c) condições objetivas de infraestrutura para o desenvolvimento de cursos; 

d) definição clara de objetivos gerais e específicos orientadores de 

aprendizagem; 

f) equilíbrio entre a formação profissional e a formação humanística; 

g) consideração das características de representação da brasilidade; 

h) desenvolvimento da afetividade, da cidadania e da ética; 

i) possibilidade de parcerias na produção interinstitucional do material didático; 

j) conservação do material didático produzido em um repositório para ser 

alimentado pelas instituições de ensino; 

k) integração das diversas mídias, buscando a complementaridade. 

 

2.2 Material Didático Interativo para EaD 

 

 De acordo com Garcia (2011), de forma geral, os materiais didáticos 

constituem uma das formas de mediação entre professor, alunos e o conhecimento a 

ser ensinado e aprendido. 

Nos cursos a distância, o material didático ocupa papel de destaque no 

processo de ensino-aprendizagem e precisa de uma série de adequações que o torne 



 

 

capaz de comunicar e possibilitar o conhecimento pelo estudante. Isso porque, na 

maioria das vezes, o professor não estará presente para explicar e tirar dúvidas sobre 

o conteúdo no momento em que o aluno acessa e estuda o material. 

Segundo Silva (1998, p.1), a interatividade está na disposição ou predisposição 

para mais interação, para uma hiperinteração, para bidirecionalidade (fusão-emissão-

recepção), para participação e intervenção. Ou seja, o termo se aplica tanto a relação 

humana (professor e alunos, alunos e alunos e professores), quanto a relação homem 

e máquina. 

Segundo Belisário (2006), os critérios balizadores para nortear um processo de 

construção de material didático interativo online são divididos em três grupos: 

⚫ navegabilidade 

⚫ estrutura 

⚫ discurso 

Vejamos no quadro 1 os principais pontos de cada grupo: 

QUADRO 1 – Critérios para construção de material didático interativo 

Navegabilidade - seguir um roteiro e uma sequência lógica na apresentação dos 

materiais, utilizando elementos gráficos e sons.  

- permitir a interação entre as mídias e a inserção do elemento 

lúdico, visando garantir a motivação e o interesse dos estudantes; 

- possibilitar a participação e a interação entre os estudantes e 

também com os professores; 

- utilizar ferramentas que permitam variar as atividades, para 

estimular o desenvolvimento cognitivo e a autonomia dos 

estudantes; 

- utilizar ferramentas acessíveis e de fácil navegabilidade. 

  

Estrutura - romper a linearidade, utilizando o hipertexto para que o material 

permita ao estudante seguir por diferentes caminhos; 

- no nível macro, promover a interatividade, utilizando elementos 

gráficos, exercícios interativos e exemplos ao longo do estudo; 

- no nível micro, apresentar a relação entre a teoria e a prática, 

com exemplos, situações reais, animações, vídeos, enfim, 



 

 

elementos que demonstrem a aplicabilidade do que está sendo 

apresentado.  

 

Discurso - aproximação da linguagem científica com a linguagem falada; 

- elaboração do material com uma linguagem dialógica e 

interativa, facilitando a comunicação entre professor e estudante.  

 

Fonte: adaptado de  Belisário (2006) 

2.3 Ferramentas interativas de comunicação virtual 

 

Segundo Moore (2002 apud OLIVEIRA; BANDEIRA; SILVEIRA, 2019), o 

sucesso de um curso a distância deve contemplar a diferença entre distância física e 

distância comunicativa. Nesse sentido, há ferramentas que exigem a participação 

simultânea de estudantes e professores em eventos marcados, com horários 

específicos, classificadas como síncronas e as que independem de tempo e lugar, 

classificadas como assíncronas. 

Segundo Oliveira, Bandeira e Silveira (2019), são exemplos de ferramentas 

assíncronas: 

● Fóruns - Promovem debates e discussões entre pessoas por meio de 

mensagens eletrônicas. Normalmente utilizado para um determinado tema em 

questão. 

● E-mails - Sistema eletrônico de comunicação, que usa a internet para enviar e 

receber dados (textos, imagens, e outros arquivos). Existem diferentes 

provedores e cada indivíduo possui um “endereço” diferente. As mensagens 

têm caráter privado. 

● Blogs - Ambiente possível de ser atualizado rapidamente. Os conteúdos 

compartilhados geralmente são informais e destinados a um determinado 

público. 

Ainda, segundo esses autores, são exemplos de ferramentas síncronas: 

● Bate-papos (chats) - Troca de mensagens de texto, voz e/ou vídeo em tempo 

real por meio da internet. No ensino a distância é uma ferramenta com grande 

potencial de utilização para troca de informações entre alunos e professores, 

que não podem estar presentes no mesmo local. 



 

 

● Videoconferências - Sinal recebido via satélite em um circuito fechado de 

televisão. Pode ser realizada de um para um ou de um para muitos locais.. 

● Webconferências - Similar ao bate-bapo, mas com caráter mais formal. 

Geralmente utilizado em empresas durante reuniões, onde os  participantes 

podem interagir com outros, independente da distância dos mesmos. A 

comunicação é realizada pela internet ou por satélite, podendo ou não conter 

vídeo. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Pensando em uma melhoria dos conteúdos ofertados aos alunos, buscou-se 

realizar uma análise do material já existente e que vem sendo trabalhado no ambiente 

EaD atualmente, utilizando a pesquisa de abordagem qualitativa4, do tipo descritiva5, 

e que se constitui, nos procedimentos técnicos, como uma pesquisa-ação6. 

A disciplina utilizada para fazer a análise metodológica faz parte do curso 

técnico em eletrotécnica da unidade SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), na cidade de São Miguel do Oeste - SC. 

A instituição SENAI é o maior complexo privado de educação profissional da 

América Latina. Desde sua criação, em 1942, já formou mais de 73 milhões de 

trabalhadores em 28 áreas da indústria e está presente em mais de 2 mil municípios 

brasileiros. 

Em São Miguel do Oeste – SC a unidade do SENAI funciona desde 1978 e 

oferta diversos cursos nas áreas de alimentos, eletricidade e mecânica, atendendo 

mais de 1000 alunos na região do extremo oeste catarinense.  

O ensino a distância vem sendo adotado há alguns anos nas escolas do SENAI. 

No ano de 2018 todos os cursos presenciais ofertados passaram por uma 

remodelação da sua matriz curricular, sendo a alteração da carga horária das 

 

4  A pesquisa qualitativa é subjetiva e coleta informações sobre atitudes, sentimentos e percepções. Seus 

resultados não são quantificáveis (OMNI MARKETING, 2019). 
5   A pesquisa descritiva visa descrever fatos identificados através da observação. Descreve as 

características de determinado fenômeno, no formato de levantamento de informações (OTANI; FIALHO, 2011). 
6 A pesquisa-ação supõe uma forma de ação planejada de caráter social, educacional, técnico entre outros. 

A sua utilização como forma metodológica possibilita aos participantes condições de investigar sua própria prática 

de uma forma crítica e reflexiva (UOL,  2020). 



 

 

disciplinas, que passaram a ser ofertadas com 20%  na modalidade EaD, a principal 

mudança. Neste artigo, o foco da análise foi a UC Indústria 4.0 do curso técnico em 

eletrotécnica, ofertado 100% na modalidade  EaD,  para 30 estudantes por turma. 

A disciplina Indústria 4.0 foi incluída em 2018 na matriz curricular do curso em 

eletrotécnica e tem foco em “smart grids”, conhecidas também como “redes 

inteligentes de energia elétrica”. A ideia central da disciplina é proporcionar aos alunos 

uma base teórica de conhecimento sobre a Quarta Revolução Industrial, que acontece 

no presente momento, focando na área elétrica. 

A carga horária total da disciplina é de 20 horas, e a mesma encontra-se no 4º 

semestre (último) do curso. Após o fim dos estudos, é esperado que os estudantes 

possam ter uma compreensão sobre os efeitos das novas tecnologias nas suas vidas 

e principalmente possam se preparar para um mercado de trabalho em constantes 

mudanças tecnológicas. 

Para disponibilizar o material aos alunos, optou-se por uma ferramenta gratuita 

e interativa: o Google Sala de Aula, uma plataforma de educação com diversas 

vantagens, entre as quais, segundo  a própria empresa Google, estão: 

a) Interação: de fundamental importância no EaD, a interação entre aluno/aluno 

e aluno/professor no Google Sala de Aula foi um dos pontos chaves para a escolha 

da plataforma de educação; 

b) Armazenamento ilimitado: com o aumento constante dos recursos 

educacionais, especialmente visuais, o espaço de armazenamento é de fundamental 

importância para o EaD; 

c) Fácil acesso: todos os conteúdos no Google Sala de Aula podem ser 

acessados a qualquer momento, bastando possuir um dispositivo com conexão a 

internet; 

d) Avaliação e feedback: a plataforma possui recursos de avaliação próprios, 

onde é possível determinar a data e hora da entrega de um trabalho, por exemplo, 

bem como lançar as notas e escrever feedbacks de forma privada, para cada aluno; 

Além das vantagens citadas acima, o Google Sala de Aula oferece integração 

de outras plataformas, como o Microsoft Office Online e o YouTube. 

Desse modo, na primeira etapa, foram realizadas adequações e mudanças no 

material existente, retirando-se alguns tópicos com maior densidade e substituindo-os 



 

 

por hiperlinks7, uma vez que as tecnologias de comunicação e de informação 

possibilitam acesso rápido e difuso a conteúdos de qualidade. 

Outra alteração no material foi na sua estrutura, aumentando-se o número de 

tópicos, pois assim como cita Garcia Aretio (1994), é preciso elaborar um material a 

partir dos conceitos de unidade, módulo e curso. Ou seja, um curso pode conter um 

ou mais tópicos e cada tópico pode conter uma série de subtópicos. 

Também procurou-se inserir uma linguagem dialogada com o aluno, de forma 

amigável, clara e concisa, em tom de conversação, a fim de suprir a falta presencial 

do professor, conforme defendem Gutierrez e Prieto (1994). 

Por fim, seguindo os critérios balizadores apresentados por Belisário (2006) e 

compilados no quadro 1: navegabilidade, estrutura e discurso, o material passou por 

uma revisão geral, onde foram acrescentados vídeos, exercícios interativos e fóruns, 

procurando manter o aluno motivado a continuar seus estudos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Seguindo os critérios balizadores propostos por Belisário para a construção de 

um material didático interativo: navegabilidade; estrutura e discurso, apresentados no 

quadro 1, chegou-se aos seguintes resultados: 

O material, que inicialmente era apresentado somente por  meio textual, 

conforme mostra a Figura 1, foi reformulado e reorganizado, levando em consideração 

os critérios propostos por Belisário. 

 

7   Hiperlink é sinônimo de link e consiste em links que vão de uma página da Web ou arquivo para outro(a); 

o ponto de partida para os links, é denominado de hiperlinks (GOOGLE, 2019). 



 

 

Figura 1 - Livro digital baseado em conteúdo textual 

 

 Fonte: SENAI (2018) 



 

 

De um modelo puramente textual, sem interatividade ou dialogicidade entre o 

material e o aluno, fez-se a alteração para um modelo de conteúdo navegável através 

de hiperlinks, melhorando a navegabilidade entre os conteúdos e a estrutura do 

material, conforme mostra a Figura 2.  

 

Figura 2 - Hiperlinks para conteúdos externos 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Foram inseridos também materiais extras para apoio a aprendizagem, 
conforme mostra a Figura 3. Desse modo o aluno passou a ter um papel ativo no seu 
aprendizado, pois é chamado para “ação” durante o estudo. 

 

  

Figura 3 - Conteúdos extras 



 

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 
Outro ponto importante a ser destacado foi a utilização de mídias, como os 

vídeos, imagens e gráficos, trazendo a quebra da linearidade e inserindo a interação 

entre as mídias e os elementos gráficos, importantes para melhorar a interação dos 

alunos com o material didático. 

A Figura 4 apresenta uma das partes do material onde foi realizada a inserção 

de vídeos que ajudam a ilustrar o conteúdo abordado.  

 



 

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Nos critérios navegabilidade e estrutura, com o uso da Plataforma Google Sala 

de Aula, foi possível adicionar fóruns de discussão, através dos quais os alunos e o 

professor podem interagir. No critério discurso, o fórum contribui para a conversa, para 

discutir conceitos e para a troca de informações, experiências e opinião entre todos 

os participantes, facilitando a comunicação.  

Considerando ainda o critério estrutura, foi inserido no espaço virtual de 

aprendizagem a ferramenta e-mail como forma de interação assíncrona. Assim, toda 

vez que o professor/tutor/administrador adiciona um novo material na sala de aula 

virtual, os participantes são notificados por este recurso. 

No quesito interação, os alunos também podem comentar abaixo dos materiais 

adicionados e comunicar-se de forma direta com os outros estudantes ou com os 

professores. 

A proposta de avaliações também foi alterada. No material anterior, havia 

apenas uma avaliação e esta era aplicada no final da disciplina. Na nova estruturação 

do material, considerando os critérios balizadores, foram adicionados 4 questionários 

automatizados, onde os alunos podem testar os seus conhecimentos no final de cada 

tópico e ao longo de toda a disciplina. 

Figura 4 - Material em vídeo 



 

 

Cada atividade está configurada com prazo de entrega para que o aluno possa 

se organizar nos estudos. A Figura 5 exemplifica um dos questionários avaliativos que 

foram inseridos e a Figura 6 ilustra uma das atividades inseridas e o prazo de entrega 

das mesmas.  

 

 

 
  



 

 

Figura 5 - Questionários automatizados 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

Figura 6 - Atividades inseridas no Google Sala de Aula 



 

 

 

 

O uso da ferramenta atividades do Google Sala de Aula também permitiu a inclusão 

de trabalhos com data e hora limites para entrega, o que faz com que os alunos 

busquem cumprir os prazos para entrega das atividades propostas. Sendo que, após 

a correção das atividades, o professor pode além de incluir a nota, adicionar um 

feedback individual para o aluno, apontando erros, acertos, entre outros. 

A reorganização do material da disciplina Indústria 4.0: smart grids já foi 

parcialmente testado em uma turma do 4º semestre do curso técnico de eletrotécnica, 

onde percebeu-se um maior interesse dos alunos, especialmente pela parte de mídia 

(vídeos), onde é possível visualizar as mudanças da Quarta Revolução Industrial na 

vida das pessoas. 

 Por fim, espera-se que a partir da implementação da nova configuração do 

material da disciplina Indústria 4.0: smart grids, os alunos tenham um interesse maior 

pelo conteúdo e tragam os temas abordados para o desenvolvimento de projetos 

práticos, inclusive aliando a outras disciplinas que fazem parte da matriz curricular do 

curso técnico em Eletrotécnica oferecido pelo Senai Santa Catarina. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Embora o material desenvolvido não tenha sido construído por uma equipe 

multidisciplinar, ou seja, uma equipe composta por designer instrucional, designer 

gráfico, revisor textual, roteirista, equipe pedagógica e tecnológica e outras que atuam 

na EaD, buscou-se incluir ao máximo os elementos sugeridos pelos autores 

apresentados no referencial teórico, com vistas a atingir os objetivos de tornar o 

conteúdo da disciplina mais interativo e de fácil entendimento para os alunos. 

 A proposta inicial de tornar a disciplina Indústria 4.0 - smart grids mais interativa 

para o ensino a distância foi concluída com êxito com a reorganização do material e a 

adoção de técnicas que permitiram aumentar a interatividade. Entre os exemplos a 

citar dessas mudanças, está a criação de hiperlinks que levam o aluno a novos 

conteúdos, bem como os fóruns, que possibilitam a discussão entre os alunos e 

também dos alunos com o professor. 



 

 

O uso da plataforma Google Sala de Aula permitiu a interação assíncrona entre 

alunos e professores, algo fundamental para o EaD, quando o docente não está 

presente em tempo real com o aluno durante a maior parte do estudo. 

Também vale ressaltar que o uso dos recursos da internet e das plataformas 

de ensino virtuais, como o Google Sala de Aula, para o ensino a distância, ainda 

podem ser ampliados e aprimorados, especialmente para a oferta das próximas 

turmas da disciplina objeto deste estudo, bem como das demais disciplinas ofertadas 

pelo Senai na modalidade a distância. 

Melhorias e atualizações constantes são necessárias no material didático, para 

que o mesmo possa acompanhar as inovações tecnológicas, que são cada vez mais 

rápidas no mundo atual. 

Um item a ser destacado que deve ser melhorado é a edição gráfica do 

material. A criação de imagens, gráficos e tabelas é fundamental para a interatividade 

com o aluno, pois esses componentes aumentam a “atenção” do leitor. 

Outro destaque que deve ser mais explorado são os recursos de mídia (vídeo). 

Percebeu-se um interesse maior por parte dos alunos em conteúdos que possuíam 

tal elemento. 

Apesar de não explorado nesse artigo, o recurso da gamificação, onde são 

utilizadas técnicas de design de jogos com mecânicas voltadas para o aprendizado, é 

uma possibilidade de melhorar e ampliar a interação dos alunos e fica como sugestão 

para futuras pesquisas e revisão no material atual. 

Por último, acredita-se que com o aumento das pesquisas e o surgimento de 

novas tecnologias para educação, o ensino a distância tende a continuar melhorando 

e inovando, formando estudantes coautores, reflexivos e críticos com o mundo ao seu 

redor. 
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